
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           Załącznik nr 2a 

do Regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich 

w Rogoźnie 

                                                                 

Dane wnioskodawcy:                                                                                                                                                                                                    

........................................................................                                          

……………………………………………… 

……………………………………………… 

     Dyrektor 

                                                                            Szkoły Podstawowej nr 3 

     im. Powstańców Wielkopolskich 

                                              w Rogoźnie 
    

Oświadczenie  

                     Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że   

……………………………………………………………………………………………………………… 

(imię/imiona i nazwisko dziecka – kandydata do klasy pierwszej) 

 

realizował/a obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

(nazwa przedszkola) 

 

w oddziale przedszkolnym w szkole 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

                                                                                                                   

1.……………………………………………………...... 

 

                                                                                                                                                                           

2.………………………………………………………… 

 
    ……………………………………………………………. 

            (miejscowość i data)                                   (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)  



                                                                                                                                                                     

    Załącznik nr 2b 

do Regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich 

w Rogoźnie 

                                                                 

Dane wnioskodawcy:                                                                                                                                                                                                    

........................................................................                                          

……………………………………………… 

……………………………………………… 

     Dyrektor 

                                                                            Szkoły Podstawowej nr 3 

     im. Powstańców Wielkopolskich 

   w Rogoźnie 
    

 

Oświadczenie  

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że  starsze rodzeństwo 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię/imiona i nazwisko dziecka – kandydata do klasy pierwszej) 

realizuje obowiązek szkolny w  

Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie 
 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa 

1.   
2.   
3.   

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

       1. 

                                                                                    ……………………………………………………...... 

 

                                                                                  2.  

                                                                                        ………………………………………………………… 

 
    ……………………………………………………………. 

            (miejscowość i data)                                   (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)  

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    Załącznik nr 2c 

do Regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich 

w Rogoźnie 

                                                                 

Dane wnioskodawcy:                                                                                                                                                                                                    

........................................................................                                          

……………………………………………… 

……………………………………………… 

     Dyrektor 

                                                                            Szkoły Podstawowej nr 3 

     im. Powstańców Wielkopolskich 

   w Rogoźnie 
    

 

Oświadczenie  

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię/imiona i nazwisko dziecka – kandydata do klasy pierwszej) 

 

mieszka w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem  

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie      
 

 

 

 

 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

       1. 

                                                                                    ……………………………………………………...... 

 

                                                                                  2.  

                                                                                        ………………………………………………………… 

 
    ……………………………………………………………. 

            (miejscowość i data)                                   (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 



                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                             Załącznik nr 2d 

do Regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich 

w Rogoźnie 

                                                                 

Dane wnioskodawcy:                                                                                                                                                                                                    

........................................................................                                          

……………………………………………… 

……………………………………………… 

     Dyrektor 

                                                                            Szkoły Podstawowej nr 3 

     im. Powstańców Wielkopolskich 

                                              w Rogoźnie 
    

 

Oświadczenie  

Ja, niżej podpisana/y oświadczam , że w dniu składania oświadczenia jestem 

w czynnym zatrudnieniu i  pracuję  w obwodzie  

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie 

 

Matka:……………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres zakładu pracy) 

 

 

Ojciec:……………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres zakładu pracy) 

 
 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

 
    …………………………………………………………….                        ……………………………………………………………………………………………….. 

            (miejscowość i data)                                   (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)  

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                               Załącznik nr 2e 

do Regulaminu rekrutacji uczniów do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich 

w Rogoźnie 

                                                                 

Dane wnioskodawcy:                                                                                                                                                                                                    

........................................................................                                          

……………………………………………… 

……………………………………………… 

     Dyrektor 

                                                                            Szkoły Podstawowej nr 3 

     im. Powstańców Wielkopolskich 

   w Rogoźnie 
    

 

Oświadczenie  

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że samotnie wychowuję  

 

…………………………………………………………………………………….. 

(imię/imiona i nazwisko dziecka) 

                   

oraz nie wychowuję  żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

                                                                        

 
    …………………………………………………………….                                  …………………………………………………………………………………… 

            (miejscowość i data)                                   (czytelne podpisy rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 
 


